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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

     

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

 Kerja magang di P.T. Quantum Infra Solusindo adalah sebagai Application 

Developer di bawah koordinasi sebagai berikut.  

 

 
Gambar 3.1 Koordinasi Kerja Magang 

 

       Dalam pelaksanaan kerja magang di perusahaan ini, peserta magang 

mengembangkan produk Medinfras. Pada proses development, peserta magang 

bekerja di dalam tim yang beranggotakan lima orang, yaitu dua orang magang, 

dua orang karyawan dan Bapak Hendri selaku Research and Development 

Manager. Secara umum, produk Medinfras ini dirancang oleh Bapak Benny 

Hendra beserta Bapak Hendri dan Bapak Hendy. Setelah gambaran umum dibuat, 

barulah Bapak Hendri merancang detail sistemnya. Sistem ini dibangun dengan 

menggunakan framework yang telah dibangun oleh Bapak Hendri. Dalam 

pengembangan produk Medinfras ini terdapat standarisasi code yang ditujukan 

untuk mempermudah tim dalam mengerti kode program. Peserta magang 

mendapatkan tugas untuk membuat sub modul yang dibutuhkan dalam sistem. 
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 Dalam proses pengerjaannya, Bapak Hendri akan merancang terlebih dahulu 

secara garis besar. Rancangan ini berupa user interface dan Entity Relationship 

Diagram. Setelah rancangan selesai dibuat, Bapak Hendri akan menjelaskan apa 

maksud dari rancangan tersebut. Ketika sub modul telah selesai dikerjakan, 

peserta magang wajib melapor kepada Bapak Hendri. Pada tahap ini, Bapak 

Hendri akan melakukan review terhadap hasil pekerjaan peserta magang. Jika 

pada tahap ini terdapat perubahan rancangan, peserta magang akan segera 

mengubah dan melaporkannya kembali. 

 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

 Tugas yang dilakukan selama kerja magang tiga bulan adalah 

mengembangkan produk Medinfras, dalam hal ini, lebih spesifik pada pembuatan 

sub modul form maker. 

Sub modul yang akan dikerjakan memiliki kriteria yaitu : 

1. Pengguna dapat menginputkan daftar pertanyaan dan jawaban 

2. Pengguna dapat menghubungkan pertanyaan dengan jawaban 

3. Pengguna dapat mengumpulkan pertanyaan yang berkaitan ke dalam satu 

group 

4. Pengguna dapat membuat form dari kumpulan group pertanyaan yang 

sudah dibuat 

5. Pengguna dapat menggunakan form yang sudah dibuat untuk menyimpan 

data yang dibutuhkan 

Dalam tahap pembuatan sub modul ini dibutuhkan Data Layer dan Business 

Layer. Data layer di sini digunakan untuk melist field apa saja yang terdapat 

dalam table. Business layer berisi method-method yang digunakan untuk 

melakukan data manipulation language (DML) seperti insert, update, delete  ke 

database. Setelah itu, barulah modul master dan transaksi dibuat. 
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3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

No Kegiatan Minggu 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 
Pengenalan dan 

training framework                         

2 User Requirement                         

3 Analisa Informasi                         

4 
Pembuatan proses flow 

secara umum                         

5 
Pembuatan desain 

interface                         

6 Pembangunan modul                         

7 Functional testing                         

8 
Perbaikan functional 

testing                         

9 Modul Integration                         

10 Bimbingan                         

11 
Kegiatan di luar 

proyek magang                         

 

       Produk Medinfras dibangun menggunakan bahasa pemrograman ASP.Net 

disertai dengan komponen dari Devexpress 11.1. Database yang digunakan 

pada produk ini adalah SQL Server 2008. Produk ini dibangun dengan 

menggunakan framework yang dibuat oleh Bapak Hendri. 

Minggu ke-1 

1. Pengenalan framework. 

2. Pembuatan form-form sederhana untuk membiasakan pengguna 

framework. 

3. Pengenalan komponen Devexpress 11.1.  
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Minggu ke-2 

1. Penjelasan kebutuhan sistem. 

2. Proses analisa kebutuhan sistem. 

3. Pembuatan alur kerja sistem secara umum.  

Minggu ke-3 

1. Pembuatan alur kerja sistem secara umum berdasarkan business logic 

yang didapat. 

2. Pembuatan desain interface. 

3. Pengerjaan rancangan user interface untuk semua modul master. 

4. Pengerjaan modul master answer, master question, master 

questionGroup, dan master form.  

Minggu ke-4 

1. Pengerjaan rancangan user interface untuk modul transaksi. 

2. Pengerjaan modul transaksi: mengenerate form berdasarkan data dari 

modul master.  

Minggu ke-5 

1. Pengerjaan modul transaksi: proses penyimpanan data yang diisikan ke 

dalam form.  

Minggu ke-6 

1. Bapak Hendri melakukan testing terhadap modul yang telah dibuat. 

2. Perbaikan modul berdasarkan hasil dari testing yang dilakukan Bapak 

Hendri.  

Minggu ke-7 

1. Bapak Hendri melakukan testing terhadap modul yang telah dibuat. 

2. Perbaikan modul berdasarkan hasil dari testing yang dilakukan Bapak 

Hendri. 

Minggu ke-8 sampai ke-13 

1. Pengerjaan modul lainnya yang tidak berkaitan dengan tugas magang. 
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3.3.2 Perancangan Sistem 

a. Metode Pengembangan Program 

       Program dibuat dengan menggunakan metode agile. Gambar 3.2 

memperlihatkan proses pengembangan software dengan metode agile. 

Tahap-tahap pada metode ini yaitu: 

1. Planning 

2. Design 

3. Coding 

4. Test 

 

Gambar 3.2 Agile method (Sumber : Pressman, 2005) 
 

       Tahap ini dilakukan secara berurut dari langkah satu hingga empat 

dan dapat berulang lagi ke langkah satu. Tahap pertama yaitu planning. 

pada setiap tahap planning terdapat requirement awal. Requirement ini 

digunakan sebagai gambaran awal apa yang akan dikerjakan. Setelah 

requirement yang dibutuhkan sudah jelas, masuk ke tahap berikutnya, 

yaitu Design.  

 Dalam tahap kedua ini, design yang dibuat sesuai dengan design 

yang terdapat pada sub modul lainnya. Tujuan design dibuat semirip 

mungkin agar dapat menjaga konsistensi. Ketika requirement dan design 
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sudah ditentukan dan jelas, selanjutnya masuk pada tahap ketiga, yaitu 

coding.  

 Di tahap coding ini prototype akan dibuat sesuai dengan requirement 

yang telah ditentukan. User interface pada prototype dibuat berdasarkan 

design yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian setelah prototype 

selesai dikerjakan, masuk ke tahap empat yaitu testing.  

 Pada tahap empat ini dilakukan review sekaligus pengetesan 

terhadap prototype yang sudah dibuat. Review disini dapat berupa fitur 

baru yang dibutuhkan ataupun cara penggunaan program yang lebih 

lanjut. Apabila terdapat masalah pada saat pengetesan dilakukan, maka 

masalah ini akan dicatat sehingga akan mempermudah proses perbaikan. 

Setelah mendapat review, maka proses akan berulang lagi dari awal.  

 Metode ini digunakan agar program dapat beradaptasi dengan 

perubahan, baik perubahan karena adanya permintaan baru dari pengguna 

atau perubahan agar mampu beradaptasi dengan teknologi yang baru. 
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b. Flowchart Sistem 

 

Gambar 3.3 Flow Chart 

 

       Tahap awal dalam penggunaan sub modul ini, seorang admin 

diharuskan menginputkan data ke dalam sistem. Data yang diisikan berupa 

data pertanyaan, jawaban, kumpulan jawaban, dan form. Seorang admin 

menginputkan data-data ini berdasarkan form yang terdapat di rumah sakit. 

Ketika data-data dari form telah diisikan ke dalam sistem, admin 

diharuskan melakukan mapping atau menghubungkan setiap data-data. 

Data-data yang dihubungkan, seperti data pertanyaan memiliki sembarang 

jawaban, data kumpulan pertanyaan dapat memiliki sembarang 

pertanyaan, dan form dapat memiliki sembarang kumpulan pertanyaan. 

Setelah mapping dilakukan maka form sudah dapat digunakan oleh 

perawat. 
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 Jika perawat ingin menggunakan form yang telah dibuat, perawat 

dapat masuk ke dalam sistem dan memilih pasien. Pada saat berada di 

dalam halaman pasien, sistem akan mengambil semua data form yang 

terdapat dalam database. Perawat dapat langsung memilih form apa saja 

yang akan digunakan. Setelah memilih form, pengisian data untuk form 

tersebut dapat langsung dilakukan dan disimpan. Pada saat melakukan 

penyimpanan, sebelumnya sistem akan mengambil nomor registrasi 

pasien, id form, id pertanyaan dan id jawaban. Data-data ini yang nantinya 

akan disimpan ke dalam database. 

 

c. Layout Program 

 
Gambar 3.4 List Page 

 

       Pada halaman list, terdapat tombol-tombol pada toolbar. Adapun 

fungsi tombol-tombol tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Tombol  digunakan untuk membuat record baru. 

2. Tombol  digunakan untuk mengubah record sesuai baris yang 

dipilih. 

3. Tombol  digunakan untuk menghapus record sesuai baris yang 

dipilih. 

Jika masuk ke dalam menu entry record, tampilan secara umum program 

adalah sebagai berikut. 
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Gambar 3.5 Entry Page 

 

Pada halaman entry, terdapat tombol-tombol pada toolbar. Adapun fungsi 

tombol-tombol tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Tombol  digunakan untuk menyimpan record, lalu mengisi 

record baru lagi. 

2. Tombol  digunakan untuk menyimpan record, lalu kembali ke 

halaman list. 

3. Tombol  digunakan untuk membatalkan perubahan record yang 

telah dibuat dan kembali ke halaman list. 

 

d. Data Flow Diagram 

       Secara umum Data Flow Diagram dari sub modul form maker ini 

seperti yang terlihat di gambar di bawah ini. Pada proses secara 

keseluruhan, yang dapat berinteraksi dengan sub modul ini hanya 

administrator dan perawat. 

Pada pembuatan sub modul form maker ini, terdapat lima buah proses 

utama, yaitu: 

1. Maintain Answer 

2. Maintain Question 

3. Maintain Question Group 

4. Maintain Medical Form 

5. Pengisian Medical Form 
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Gambar 3.6 Data Flow Diagram-level 0  
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Gambar 3.7 Data Flow Diagram-level 1 
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       Proses maintain answer hanya bisa dilakukan oleh administrator saja. 

Pada proses ini, administrator dapat melihat list data dari answer. Jika data 

yang dicari tidak ditemukan, administrator dapat melakukan input data. 

Data yang dientrykan ini, akan disimpan ke dalam tabel answer. 

 

 

Gambar 3.8 Data Flow Diagram-Answer 

 

 Proses maintain question hanya bisa dilakukan oleh administrator. 

Pada proses ini administrator dapat melihat list data dari question. Selain 

itu, administrator dapat menambahkan data question baru. Data baru ini 

kemudian akan disimpan ke dalam tabel question. 

 Dalam proses ini, administrator dapat membuat hubungan antara 

question dan answer. Data pada hubungan ini disimpan ke dalam tabel 

questionAnswer. Setelah data dihubungkan, administrator dapat melihat 

hubungan maupun mengubah hubungan antar data yang telah dibuat. 
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Gambar 3.9 Data Flow Diagram-Question 

 

 Proses maintain questionGroup hanya bisa dilakukan oleh 

administrator. Pada proses ini administrator dapat melihat list data dari 

questionGroup. Selain itu, administrator dapat menambahkan data 

questionGroup baru. Data baru ini kemudian akan disimpan ke dalam tabel 

questionGroup. 

 Dalam proses ini, administrator dapat membuat hubungan antara 

questionGroup dan question. Data pada hubungan ini disimpan ke dalam 

tabel questionGroupDetail. Setelah data dihubungkan, administrator dapat 

melihat hubungan maupun mengubah hubungan antar data yang telah 

dibuat. 

 

 

Gambar 3.10 Data Flow Diagram-QuestionGroup 
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 Proses maintain medicalForm hanya bisa dilakukan oleh 

administrator. Pada proses ini administrator dapat melihat list data dari 

medicalForm. Selain itu, administrator dapat menambahkan data 

medicalForm baru. Data baru ini kemudian akan disimpan ke dalam tabel 

questionGroup. 

 Dalam proses ini, administrator dapat membuat hubungan antara 

medicalForm dan questionGroup. Data pada hubungan ini disimpan ke 

dalam tabel questionGroupInfo. Setelah data dihubungkan, administrator 

dapat melihat hubungan maupun mengubah hubungan antar data yang 

telah dibuat. 

 

 

Gambar 3.11 Data Flow Diagram-MedicalForm 

 

 Proses pengisian medical form dilakukan oleh perawat. Dalam proses 

ini, perawat dapat melihat list data dari medical form yang ada. Selain itu 

perawat dapat melakukan pengisian dan pengubahan data pada medical 

form. Data medical form yang telah diisi ini akan disimpan ke dalam tabel 

patientMedicalFormHD dan patientMedicalFormDT 
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.  

Gambar 3.12 Data Flow Diagram-MedicalForm 

 

e. Rancangan Database 

       Database yang digunakan dalam sistem ini adalah MS SQL Server 

2008 R2. Secara umum rancangan database untuk sub modul form maker 

seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Pada rancangan ini 

terdapat sembilan tabel, yaitu: 

1. Answer 

2. Question 

3. QuestionGroup 

4. MedicalForm 

5. PatientMedicalFormHd 

6. QuestionAnswer 

7. QuestionGroupDetail 

8. QuestionGroupInForm 

9. PatientMedicalFormDt 
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Gambar 3.13 Desain Tabel 
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Nama Tabel  : Answer  

Fungsi  : Tabel ini digunakan untuk menyimpan berbagai jawaban. 

Jawaban inilah yang nantinya dapat dipasangkan dengan 

pertanyaan sehingga dapat digunakan untuk membuat 

formulir pengkajian keperawatan medis. 

 

No Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

1 AnswerID integer  Primary Key 

2 AnswerText varchar(15)   

3 ParentID varchar(30)   

4 AnswerOrder tinyint   

5 AnswerLevel tinyint   

6 PrefixText varchar(100)   

7 SuffixText varchar(100)   

8 GCValueType varchar(20)   

9 GCValueCode varchar(20)   

10 IsHasChild Bit   

11 IsDeleted Bit   

12 CreatedBy varchar(20)   

13 CreatedDate datetime   

14 LastUpdateBy varchar(20)   

15 LastUpdatedDate datetime   

 

Nama Tabel  : Question 

Fungsi  : Tabel ini digunakan untuk menyimpan berbagai 

pertanyaan. Pertanyaan pada tabel ini nantinya dapat 

dipasangkan dengan jawaban dan kelompok pertanyaan 

yang tersedia. 
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No Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

1 QuestionID integer  Primary Key 

2 QuestionCode varchar(15)   

3 QuestionText varchar(500)   

4 QuestionOrder tinyint   

5 SummarizedText varchar(250)   

6 IsHasChild Bit   

7 ParentID integer   

8 IsInlineAnswer Bit   

9 IsDeleted Bit   

10 CreatedBy varchar(20)   

11 CreatedDate datetime   

12 LastUpdatedBy varchar(20)   

13 LastUpdatedDate datetime   

 

Nama Tabel  : Question Group 

Fungsi  : Tabel ini digunakan untuk menyimpan berbagai kelompok 

pertanyaan. Kelompok pertanyaan ini nantinya dapat 

dipasangkan dengan formulir dan pertanyaan yang 

tersedia. 

 

No Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

1 QuestionGroupID integer  Primary Key 

2 QuestionGroupCode varchar(15)   

3 QuestionGroupName varchar(100)   

4 ParentID integer   

5 GroupLevel tinyint   

6 SummarizeGroupText varchar(100)   

7 IsDeleted Bit   

8 CreatedBy varchar(20)   
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9 CreatedDate datetime   

10 LastUpdatedBy varchar(20)   

11 LastUpdatedDate datetime   

 

Nama Tabel  : MedicalForm 

Fungsi  : Tabel ini digunakan untuk menyimpan berbagai formulir 

yang ada pada rumah sakit. Formulir ini nantinya dapat 

dipasangkan dengan kelompok pertanyaan dan 

dihubungkan dengan data pasien. 

 

No Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

1 FormID integer  Primary key 

2 FormCode varchar(15)   

3 FormName varchar(100)   

4 GCMedicalFormType varchar(20)   

5 Remarks varchar(500)   

6 IsDeleted Bit   

7 CreatedBy varchar(20)   

8 CreatedDate Datetime   

9 LastUpdatedBy varchar(20)   

10 LastUpdatedDate Datetime   

 

Nama Tabel  : PatientMedicalFormHd 

Fungsi  : Tabel ini digunakan untuk menyimpan hubungan antara 

formulir dengan pasien yang terdaftar. 

 

No Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

1 ID integer  Primary Key 

2 RegistrationID integer 

3 FormID integer  Foreign Key 
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4 QuestionaireDate date   

5 QuestionaireTime varchar(5)   

6 Remarks varchar(500)   

7 IsDeleted Bit   

8 CreatedBy varchar(20)   

9 CreatedDate datetime   

10 LastUpdatedBy varchar(20)   

11 LastUpdatedDate datetime   

 

Nama Tabel  : QuestionAnswer  

Fungsi  : Tabel ini digunakan untuk menyimpan hubungan antara 

pertanyaan dan jawaban. 

 

No Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

1 ID Integer  Primary Key 

2 QuestionID Integer  Foreign Key 

3 AnswerID Integer  Foreign Key 

4 DisplayOrder Tinyint   

5 IsDeleted Bit   

6 CreatedBy varchar(20)   

7 CreatedDate Datetime   

8 LastUpdateBy varchar(20)   

9 LastUpdateDate Datetime   
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Nama Tabel  : QuestionGroupDetail 

Fungsi  : Tabel ini digunakan untuk menyimpan hubungan antara 

kelompok pertanyaan dengan pertanyaan. 

 

No Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

1 ID integer  Primary Key 

2 QuestionGropID integer  Foreign Key 

3 QuestionID integer  Foreign Key 

4 DisplayOrder tinyint   

5 IsDeleted Bit   

6 CreatedBy varchar(20)   

7 CreatedDate datetime   

8 LastUpdatedBy varchar(20)   

9 LastUpdatedDate datetime   

 

Nama Tabel  : QuestionGroupInForm 

Fungsi  : Tabel ini digunakan untuk menyimpan hubungan antara 

formulir dengan kelompok pertanyaan. 

 

No Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

1 ID Integer  Primary Key 

2 FormID Integer  Foreign Key 

3 QuestionGroupID Integer  Foreign Key 

4 GroupOrder Tinyint   

5 IsDeleted Bit   

6 CreatedBy varchar(20)   

7 CreatedDate Datetime   

8 LastUpdatedBy varchar(20)   

9 LastUpdatedDate Datetime   
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Nama Tabel  : PatientMedicalFormDt 

Fungsi  : Tabel ini digunakan untuk menyimpan jawaban dari 

pasien pada formulir yang digunakan 

 

No Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

1 ID Integer   

2 AnswerID Integer   

3 AnswerText varchar(500)   

 

f. Rancangan Tampilan Antar Muka 

1. Rancangan Master – List 

 

Gambar 3.14 Master-list 

 

Gambar di atas adalah tampilan dari master-list. Tampilan master-

list pada umumnya digunakan untuk menampilkan data-data yang 

diminta. Format tampilan master-list biasanya menggunakan 

gridview. Caption dan field pada tampilan ini akan disesuaikan 

dengan halaman master yang sedang dibuka. 

Pada master-list ini, untuk mengatasi data yang ditampilkan terlalu 

banyak, digunakan sistem paging per 16 halaman. 

Field-4 dalam sub modul form maker digunakan untuk menampilkan 

popup-matrix. Jika pengguna ingin menampilkan popup-matrix, 
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cukup menekan tulisan field-4. Penamaan di field-4 sesuai dengan 

halaman master yang dibuka. Sebagai contoh, jika halaman master 

question dibuka maka field-4 akan menampilkan tulisan Answer. 

 

2. Rancangan Master – Entry / Edit 

 

Gambar 3.15 Master-Entry 

 

Gambar di atas merupakan tampilan untuk master-entry. Halaman 

ini juga dapat digunakan sebagai tampilan edit. Control yang 

digunakan pada halaman ini dapat berupa textbox, combobox, radio 

button, checkbox. Penggunaan control akan disesuaikan dengan 

kebutuhan dari input data. Textbox akan digunakan untuk 

memasukkan data berupa text. Jika terdapat terlalu banyak data 

pilihan, digunakan combobox untuk menampilkan data tersebut. 

Sedangkan untuk memilih data pilihan kurang dari tiga, digunakan 

radio button. Checkbox digunakan untuk memilih lebih dari satu 

opsi untuk satu pertanyaan. 

Field-field pada halaman ini akan disesuaikan dengan halaman entry 

yang sedang dibuka. 
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3. Rancangan Master – Matrix 

 

Gambar 3.16 Master-Matrix 

 

Gambar di atas merupakan tampilan untuk master-matrix. Master-

matrix ini ditampilkan secara popup ketika dipanggil. Master-matrix 

ini digunakan untuk melakukan mapping terhadap data yang ada.  

Field 1 akan disesuaikan dengan halaman master-list yang sedang 

dibuka. Di sebelah Field 1 terdapat textbox yang digunakan untuk 

menampilkan data yang akan dimapping-kan. 

Data-data hasil mapping ditampilkan menggunakan gridview. 

Caption pada tampilan ini akan disesuaikan dengan master-list yang 

sedang dibuka. Edit, New, dan Delete digunakan untuk mengolah 

data hasil mapping. Apabila New atau Edit di klik, maka akan 

muncul combobox yang berisi daftar pilihan. Daftar ini merupakan 

data yang dapat dimapping-kan. Field 3 digunakan untuk 

menunjukan urutan tampilan. Pada bagian kanan tampilan terdapat 

dua buah button yang digunakan untuk mengubah urutan tampilan. 

Button pada bagian atas digunakan untuk memindahkan data ke atas, 

sedangkan button pada bagian bawah digunakan untuk 

memindahkan data ke bawah. 
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Pada bagian bawah terdapat button save dan cancel. Button save 

digunakan untuk menyimpan data hasil mapping. Button cancel 

digunakan untuk membatalkan dan kembali ke master-list. 

 

4. Rancangan Halaman Medical Form 

 

Gambar 3.17 Medical Form 

 

Gambar di atas merupakan rancangan tampilan halaman form. Di 

sebelah “Medical Form” terdapat control combobox. Combobox 

digunakan untuk memilih form mana yang akan di generate. Setelah 

memilih form, maka akan tampil list dari  form yang telah dipilih 

untuk pasien yang sudah ditentukan sebelumnya. List form 

ditampilkan dengan menggunakan gridview pada halaman form. 

Selanjutnya untuk mengisi form yang telah dipilih, pengguna dapat 

menekan button add. Gambar di bawah merupakan tampilan setelah 

button add ditekan. 
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Gambar 3.18 Rancangan Pengisian Form 

 

Halaman untuk menambahkan data pada “Medical Form” 

ditampilkan secara popup. Textbox yang terdapat di sebelah tulisan 

“Medical Form” akan menampilkan judul form yang dipilih. Pada 

bagian “Date / Time” terdapat sebuah combobox dan textbox. 

Combobox digunakan untuk memilih tanggal, bulan, dan tahun, 

sedangkan textbox digunakan untuk menginputkan jam. Di bagian 

bawah terdapat tulisan “Form”, disinilah form yang telah dibuat 

digenerate. Setelah form selesai di generate, form dapat langsung 

diisi. Untuk menyimpan data yang telah diisikan dapat menekan 

tombol “Save”. 

 

3.3.3 Implementasi 

       Dari requirement yang sebelumnya telah dikumpulkan, dianalisa dan dirancang, 

dibuatlah sub modul form maker. Berikut penjelasan tentang hasil implementasi. 

 

a. Master Answer 

Untuk membuka halaman “Answer”, pilih modul “System Administrator” lalu 

pilih menu “Master Table”, kemudian pilih “Medical Coding” dan selanjutnya 

pilih “FormMaker”, lalu pilih “Answer”. Setelah menu “Answer” di klik maka 

akan muncul tampilan sebagai berikut. 
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Gambar 3.19 Implementasi Master Answer-list 

 

Jika masuk ke dalam halaman entry, maka tampilan akan seperti pada gambar 

di bawah ini. 

 

 

Gambar 3.20 Implementasi Master Answer-Entry 

 

Jika button edit di klik, maka tampilan entry akan berisi data yang akan di edit. 

Di bawah ini merupakan tampilan saat data akan di edit. 
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Gambar 3.21 Implementasi Master Answer-Edit 

 

b. Master Question 

Untuk membuka halaman “Question”, pilih modul “System Administrator” lalu 

pilih menu “Master Table”, kemudian pilih “Medical Coding”, dan selanjutnya 

pilih “FormMaker”, lalu pilih “Question”. Setelah menu “Question” di klik 

maka akan muncul tampilan sebagai berikut. 

 

 

Gambar 3.22 Implementasi Master Question-list 

 

Jika masuk ke dalam halaman entry, maka tampilan akan seperti pada gambar 

di bawah ini. 
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Gambar 3.23 Implementasi Master Question-Entry 

 

Jika button edit di klik, maka tampilan entry akan berisi data yang akan di edit. 

Di bawah ini merupakan tampilan saat data akan di edit. 

 

 

Gambar 3.24 Implementasi Master Question-Edit 

 

Jika button “Answer” pada tampilan list di klik, maka akan muncul popup 

matrix. Di bawah ini merupakan tampilan dari popup matrix. 
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Gambar 3.25 Implementasi Master Question-popup matrix 

 

Di bawah ini merupakan tampilan ketika menambahkan data pada saat 

melakukan mapping. 

 

 

Gambar 3.26 Implementasi Master Question-popup matrix entry 

 

c. Master QuestionGroup 

Untuk membuka halaman “QuestionGroup”, pilih modul “System 

Administrator”, lalu pilih menu “Master Table”, kemudian pilih “Medical 

Coding”, dan selanjutnya pilih “FormMaker”, lalu pilih “QuestionGroup”. 

Setelah menu “QuestionGroup” di klik, maka akan muncul tampilan sebagai 

berikut. 
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Gambar 3.27 Implementasi Master QuestionGroup-list 

 

Jika masuk ke dalam halaman entry, maka tampilan akan seperti pada gambar 

di bawah ini. 

 

 

Gambar 3.28 Implementasi Master QuestionGroup-Entry 

 

Jika button edit di klik maka tampilan entry akan berisi data yang akan di edit. 

Di bawah ini merupakan tampilan saat data akan di edit. 
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Gambar 3.29 Implementasi Master QuestionGroup-Edit 

 

Jika button “Question” pada tampilan list di klik maka akan muncul popup 

matrix. Di bawah ini merupakan tampilan dari popup matrix. 

 

 

Gambar 3.30 Implementasi Master QuestionGroup-popup matrix 

 

Di bawah ini merupakan tampilan ketika menambahkan data pada saat 

melakukan mapping. 
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Gambar 3.31 Implementasi Master QuestionGroup-popup matrix entry 

 

d. Master Medical Form 

Untuk membuka halaman “Form”, pilih modul “System Administrator”, lalu 

pilih menu “Master Table”, kemudian pilih “Medical Coding”, dan selanjutnya 

pilih “FormMaker”, lalu pilih “Medical Form”. Setelah menu “Medical Form” 

di klik, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. 

 

 

Gambar 3.32 Implementasi Master MedicalForm-list 

 

Jika masuk ke dalam halaman entry, maka tampilan akan seperti pada gambar 

di bawah ini. 
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Gambar 3.33 Implementasi Master MedicalForm-Entry 

 

Jika button edit di klik, maka tampilan entry akan berisi data yang akan di edit. 

Di bawah ini merupakan tampilan saat data akan di edit. 

 

 

Gambar 3.34 Implementasi Master MedicalForm-Edit 

 

Jika button “QuestionGroup” pada tampilan list di klik, maka akan muncul 

popup matrix. Di bawah ini merupakan tampilan dari popup matrix. 
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Gambar 3.35 Implementasi Master MedicalForm-popup matrix 

 

Di bawah ini merupakan tampilan ketika menambahkan data pada saat 

melakukan mapping. 

 

 

Gambar 3.36 Implementasi Master MedicalForm-popup matrix entry 

 

e. Medical Form 

Di bawah ini merupakan tampilan awal pada saat halaman “Medical Form” 

dibuka. 
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Gambar 3.37 Implementasi transaksi MedicalForm 

 

Ketika awal dibuka, tampilan masih terlihat kosong. Pengguna dapat memilih 

form dengan menggunakan control combobox. Gambar 3.38 menunjukkan 

control combobox yang digunakan untuk memilih form. 

 

 

Gambar 3.38 Implementasi transaksi MedicalForm-list form 

 

Di bawah ini merupakan tampilan pada saat user memilih form yang akan 

diisi. 

 

 

Gambar 3.39 Implementasi transaksi MedicalForm-memilih list form 
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Dengan memilih form, maka list dari form akan muncul. Gambar di bawah ini 

menunjukkan tampilan list dari form. 

 

Gambar 3.40 Implementasi transaksi MedicalForm-choose form 

 

Untuk menambahkan data, pengguna dapat menekan button add. Setelah 

button add di klik, maka akan muncul popup form entry seperti gambar di 

bawah ini. 

 

 

Gambar 3.41 Implementasi transaksi MedicalForm-Entry form 

Pengembangan Form Pengkajian..., Agi Reza Jasuma S., FTI UMN, 2013



 

45 
 

 

Untuk mengubah data yang telah diisikan, pengguna dapat menekan button 

edit. Setelah button edit di klik, maka tampilan popup form entry akan terisi 

data yang sudah diisikan. Di bawah ini merupakan gambar pada saat 

pengguna melakukan edit. 

 

 

Gambar 3.42 Implementasi transaksi MedicalForm-Edit form 

 

3.3.4 Kendala yang Ditemukan 

 Selama proses magang, peserta magang mendapatkan kendala yaitu pada 

saat melakukan review terkadang sistem yang sudah dibuat mengalami 

perubahan tampilan. Perubahan yang terjadi bertujuan untuk menyesuaikan 

dengan kebutuhan yang ada untuk saat ini. Selain itu dalam proses pengerjaan 

biasanya terdapat fitur-fitur yang ditambahkan. Perubahan yang terdapat pada 

sistem bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan sistem. 
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3.3.5 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

 Peserta magang tetap membuat sesuai permintaan dari atasan dikarenakan 

produk Medinfras dibuat sebisa mungkin nyaman digunakan oleh pengguna. 

Jika setalah dilakukan review, terdapat perubahan yang bertujuan untuk lebih 

memudahkan pengguna dalam menggunakan sistem ini, maka perubahan itu 

akan tetap dibuat. 
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